
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX.160.2017 

RADY GMINY UDANIN 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, 

art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077)  

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 20.960.994,00 zł, z tego:  

1) dochody bieżące w kwocie: 19.952.775,00 zł. 

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.008.219,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 21.460.994,00 zł, z tego:  

1) wydatki bieżące w kwocie: 18.911.494,00 zł. 

2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.549.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  500.000,00 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  589.060,00 zł , z następujących tytułów: 

1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie  400.000,00 zł, 

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 189.060,00 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 89.060,00 zł,  z następujących tytułów: 

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 89.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych w kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

w kwocie 100.000,00 zł. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 89.060,00 zł. 

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł. 

6. Ustala się limity zobowiązań na sprzedaż innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł. 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  50.000,00 zł.     
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2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 56.700,00 zł. z tego:    

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.700 zł. 

§ 4. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 

2.549.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 

1) dochody w kwocie 4.720.148,00 zł. 

2) wydatki w kwocie 4.720.148,00 zł.   zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 25.000 zł.  

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości: 

1) dochody w kwocie 237.200,00 zł. 

2) wydatki w kwocie 237.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 250.000,00zł. w tym dla: 

1) Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 210.000,00 zł. 

2) Przedszkola niepublicznego w wysokości 40.000,00 zł. 

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 260.500,00 zł. w tym: 

1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom 

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 

110.000,00 zł. 

2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków w kwocie 25.000,00 zł. 

3) na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł. 

4) na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 25.500,00 zł.  zgodnie z załącznikiem 

Nr 7  do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu, 

wynikającymi z odrębnych ustaw; 

1) ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł. 

oraz wydatki na realizację zadań określonych w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – 70.000,00 zł. 

2) ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł. 

oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 57.500,00 zł. 

3) ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 770.000,00 zł. 

oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 770.000,00 zł. 

4) Ustala się dochody z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 230.399,00 zł oraz 

wydatki nimi finansowane w wysokości 230.399,00 zł. 

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu. 

2) z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w wysokości 400.000 zł. 
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2. Upoważnia się Wójta do: 

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami. 

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu 

wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących. 

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych. 

5) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł. z zastrzeżeniem art. 242 ust. ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Strzelecki
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